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अ�याय 1

जो-जो नावाचं एक गाढव होतं. �याचे आई-वडील स�ुा 
गाढव होते, 	हणनूच जो-जो स�ुा एक गाढवच होता. भले �याला 
तो गाढव असण ंआवडत नसेल, आिण खरंचच, तो गाढव आह ेह े

�याला आिजबात आवडत �हवतं.

जो-जो ला पहाटेच �याच ं काम स�ु करावं लागे. �याचा 
मालक �या�या पाठीवर एवढी किलंगडं लादायचा क� �याला 
चालण ंस�ुा अवघड होई. मग �याचा मालक �याला गावाबाहरे 

घऊेन जाई. आिण धळुीने भरले�या र��याने ते वेिनस नावा�या 
शहराकडे जात. 



जो-जो ला वेिनस शहर आवडायच.ं हे �याचं शहर होतं.

�याला ितथले कालवे आिण �यावर बांधलेले पलू आवडायचे.

ितथले चौक आिण छतांव�न येणा�या चच��या घटंेचा आवाज ही

�याला आवडायचा. तो अनेकदा घरांना येऊन धडकणा�या लाटा

पाहत थांबायचा. असं वाटायचं क� लाटा शहराला खेचनू सम"ुात
नेऊ पाहत आहते.

काल#यासोबत जाणा�या अ�ंद र��यांव�न पणू� िदवसभर

�याचा मालक �याला हाकलत-हाकलत �यायाचा. आिण जो-जो

िखंकाळून आरो+या ,ायचा, “किलंगड, किलंगड, ताजे-ताजे

किलंगड -या”. �या�या अशा/कारे िखंकाळ3याचा आवाज

सगळे चौक आिण ग��यांमधनू घमुायचा आिण सवा5ना कळायचं

क� किलंगड वाहणारा गाढव जो-जो आला आहे आिण अनेक

लोक पैसे घऊेन पळत-पळत किलंगड -यायला यायचे. माशा पणू�
वेळ जो-जो ला 6ास ,ाय�या आिण �या�या लाख /य�नांनंतरही
दरू #हाय�या नाहीत.



जो-जो सं8याकाळ�या थंड हवेत ऑलीव�या झाडाखाली

आराम करायचा. हीच एक वेळ होती ज:#हा �याला �याचा
मालक आिण माशांपासनू सटुका िमळायची. आिण शांत

वाटायच.ं तो िनि;ंत होऊन मातीत लोळायचा आिण आरामात

झोपनू जायचा.

अ�याय 2

एक िदवस सकाळी �या�या मालकाने नेहमी/माणे �याला
झोपेतून जागे केले.झोपेतून जागे केले.

“उठ, उठ, उठ, <रकामटेकड्या गाढवा.” तो ओरडला.

“आजपासनू शहरामाग�या ग��यांम8ये आपलं िफरणं बंद.

आता आपण राजमागा�वर जायचं. मी ऐकलंय क� स:ट मा?स�
चौकातले लोक किलंगडाला द@ुपट भाव दतेात. ितथे सगळे

Aीमंत लोक राहतात. कोण जाणे वेिनस शहराचा राजा, डोझ

�वतः माझी किलंगडं घईेल.”

�या िदवशी किलंगडांचा भार थोडा जा�तच होता, पण जो-जोला

�याची िचंता �हवती. अचानक �याला वाटलं क�
�या�याबाबतीत काहीतरी चांगलं घडणार आह.े



ज:#हा ते स:ट मा?स� चौकात पोहोचले, त:#हा सयू� आकाशात

बराच वर आला होता. चौक लोकांनी गजबजला होता.

“मािहती नाही हे माCया आधी का लDात आली नाही,”

�याचा मालक किलंगडं खाली उतरवत 	हणाला.

“आप�यासाठी हीच चांगली जागा आह,े मोठया

िगरीजाघरा�या बरोबर समोर. सगळी किलंगडं लगेच िवकली

जातील. चल आरोळी द,े <रकामटेकड्या गाढवा, सग+यांना
बोलाव.”

“किलंगड, किलंगड, किलंगड -या!” जो-जो ने आरोळी

िदली आिण पणू� चौकात �याचा आवाज घमुायला लागला.



स:ट मा?स�म8ये आलेले सगळे लोक वळून-वळून �यां�याकडे बघायला

लागले. आिण एक #यG� हसायला लागला. मग दसुरा हसला, मग

ितसरा, आिण बघता-बघता सगळे हसायला लागले.

“का हसताय?” जो-जो�या मालकाने िवचारले. “तु	ही याआधी पण

गाढव पािहलं असेल ना, नाही पािहलं का? यात हस3यासारखं काय

आह?े”

“वर पहा,” �यांनी ओरडून सांिगतलं, “तुCया वरती पहा.” जो-जो

आिण �या�या मालकाने वरती पािहलं. �यां�या मागे सयू�/काशात
चमकणारे, वेिनसचे चार सवुण� घोडे होते, जगातले सवा�त सदुरं चार

घोडे. “सHदय� आिण पश!ु” गदIतले लोक ओरडले. “सHदय� आिणघोडे. “सHदय� आिण पश!ु” गदIतले लोक ओरडले. “सHदय� आिण

पश.ु” जो-जोने लाजेने मान खाली घातली.

लोक �यां�याकडे डोळे मोठे क�न पाहत होते पण कोणीही किलंगडं

घतेली नाहीत. “तुCया गाढवाला माग�या ग�लीत घऊेन जा, तुमची

जागा ितथेच आह,े” ते 	हणाले. “आिण तुझी किलंगडं पण घऊेन जा.

आ	ही किलंगड खात नाही, आ	हाला किलंगडं आवडत नाहीत.”

ज:#हा दपुारची घटंा वाजली, त:#हा डोझ�या महालाचा महाकाय

दरवाजा उघडला आिण एक लहान मलुगी पळत-पळत स:ट मा?स�
चौकात आली.



“तमु�या एका किलंगडाची िकंमत िकती आह?े” ितने जो-

जो�या मालकाला िवचारले.

एक आया �या लहान मलुी�या मागे-मागे धावत आली. “परत

ये, परत ये,” आया ओरडली. “ तुला मािहती आहे ना,

महाला�या बाहरे जा3याची तुला परवानगी नाही.”

“पण मला किलंगड हवंय,” लहान मलुगी 	हणाली. “आिण

तसंही �या महालात िदवसभर बंद राहणं मला आवडत नाही.

माCयासोबत खेळायला कोणी िम6स�ुा नाहीत आिण मला

एकटीला करमत नाही.”

“ही डोझची मलुगी आह,े” कोणीतरी कुजबजुलं. सगळेजण

पटकन वाकून ितला अिभवादन करायला लागले. पण

�यां�याकडे दलु�D क�न ती थेट जो-जो�या जवळ किलंगडां�या
ढीगापाशी आली.

“एवढा स�मान, राजकुमारी, एवढा स�मान,” जो-जोचा मालक

	हणाला. “राजकुमारी, ही तर एक भेट आह.े संपणू� वेिनसम8ये
माझी किलंगडं सवा5त चांगली आहते. राजकुमारी, हे

तुम�यासाठी आह.े”



“राजकुमारी”, आया डोज�या मलुी�या हाताला ध�न
ओढताना 	हणाली. “तू �या घाणेरड्या जनावराला �पश� नाही

केला पािहजे, तुला िदसत नाही का �या�या संपणू� शरीरावर

माशा घKगावत आहते? तुCया विडलांना तू इथे िदस3याआधी
महालात परत चल.” आिण ती �या लहान मलुीला ओढत

महालात घऊेन गेली.

जो-जोने �वतःचे डोळे बंद केले आिण �या लहान मलुीची

/ितमा मनात साठवनू ठेवली जेणके�न तो ितला िवसरणार

नाही.

“ध�यवाद, डोजची मलुगी किलंगड घतेा-घतेा

	हणाली. आिण तीने जो-जोकडे पािहले.

“�याचे डोळे िकती उदास आिण दयाळू आह,े”

आिण ितने पढुे येऊन जो-जोची मान कुरवाळली. आज

पय5त कोणीच जो-जोला असे कुरवाळले �हवते. आनंदाने

�याचे पाय थरथरायला लागले.



थोड्याच वेळात सगळी किलंगडं िवकली गेली. अचानक स:ट
मा?स� चौकात आलेला /�येक /ितिLत #यG� किलंगड खात

होता. शेवटी जी व�तू डोज�या मलुीला आवडते ती �यांनाही
आवडयला हवी.

�या MीNम ऋतूम8ये, जो-जो रोज भरपरू किलंगडं घऊेन स:ट
मा?स� चौकात यायचा आिण मोठ्या गीरीजाघरासमोर चार

सवुण� घोड्यां�या खाली उभा राहायचा. आिण रोज दपुारी

डोजची मलुगी ितचं किलंगड -यायला यायची. ज:#हा-ज:#हा ती

यायची त:#हा जो-जो कडे बघनू हसणं िवसरायची नाही. ती

नेहमी �या�याशी /ेमानं बोलायची आिण जाय�या आधी

�या�या नाकावर हळुवार थोपटायची.



अ�याय 3

“मला झोपेतून जागं कर3याची तुझी िह	मत कशी झाली?”

तो खेकसला. “�या घोड्यांशी बोलून काही फायदा नाही. ते

पतुळे आहते हे िदसत नाही का तुला?, आिण पतुळे बोलत

नाहीत”

पण जो-जोला मािहती होतं क� ते बोलू शकतात.

अ�याय 3

एका दपुारी �याचा मालक चेहरा हटॅने झाकून पहPडला होता

आिण शहरवासी दपुार�या गरमीत िनिNQय झाले होते, त:#हा
जो-जो नेहमी/माणे स:ट मा?स� चौकात असले�या चार सवुण�
घोड्यांकडे बघत होता. �या घोड्यांम8ये जो-जोला हवे

असलेले सगळे गणु होते, पण जो-जो ला ते िमळणं कधीच

श?य �हवतं.

“ओह, मी तुम�यासारखा का नाही बनू शकत?” तो ओरडून

	हणाला.
�याचा मालक झोपेतून जागा झाला आिण �याने गाढवाला

जोरात मारले.



दसु�या िदवशी सकाळी ज:#हा जो-जो आिण �याचा मालक

चौकात आले, त:#हा वेिनसचा महान शासक महाला�या
िखडक�पाशी आला. िबगलु वाजला आिण डोजचं बोलणं
ऐकायला सगळे एक6 जमले.

“सगळे ऐका,” डोज 	हणाला. “मी माCया मलुी�या
वाढिदवसाला शहरातला सवा5त चांगला घोडा भेट दणेार

आह.े आिण घोडया�या मालकाला दहा हजार डूकैट िदले

जातील. घोडयाची िनवड आज दपुारीच केली जाईल, कारण

आज माCया मलुीचा वाढिदवस आह.े घटंा वाजवा!”आज माCया मलुीचा वाढिदवस आह.े घटंा वाजवा!”

चौकात येणा�या घोडयांना जो-जो शांतपणे बघत रािहला.

/�येक घोडा अितशय �बाबदार होता, /�येक घोड्याकडे

बघनू जो-जो �वतःला आणखी खजुा आिण कु�प समजत

होता. ितथे काळे अरबी घोडे होते, जे जोरजोरात डोक�
हलवत होते आिण फुरफुरत होते. ितथे भ�ुया रंगा�या �पॅिनश
घोडया हो�या, �यां�या मानेवर घनदाट- लांब केस होते

आिण �या िदमाखात चालत हो�या. थोडयाच वेळात ितथे

शहरातले सगळे �बाबदार घोडे आले आिण गदI स�ुा
झाली.



दपुारची घटंा वाजताच, महान डोज �या�या मलुीसोबत चौकात आला

आिण एक भ#य संचलन (परेड) स�ु झाली. जसे-जसे घोडे चालायला

लागले, लोक टा+या वाजवनू जयजयकार करायला लागले.

आता वेिनसचे सगळे लोक डोज�या मलुीची आवड जाणनू घ3ेयासाठी
चपुचाप वाट बघू लागले.

“माझी मलुगी आज दहा वषा�ची झाली आह,े” तो 	हणाला.
“आता ती एवढी मोठी झाली आहे क� �वतः�या घोडयाची िनवड

�वतःच करेल.” तो �या�या मलुीकडे वळला.

“ये बेटा,” तो 	हणाला. “सांग, तुला कोणता घोडा आवडला?”



डोजची मलुगी, रांगेत उभे राहUन वाट पाहणा�या घोड्यां�या जवळून हळू-हळू

चालत गेली. आिण शेवटी चार सवुण� घोड्यां�या िदशेने बोट दाखवत ती

	हणाली, “ जो ितथे आह!े”

“पण ते घोडे तू घऊे शकत नाहीस,” डोज हसत-हसत 	हणाला. “तू सवुण� घोडे

घऊे शकत नाहीस. हे तर वेिनस�या जनतेचे आहते. हे शेकडो वषा5पासनू इथेच

आहते.”

गदIत�या लोकांना ध?का बसला.

“पण ते तर एक गाढव आह!े तुला गाढव

हवंय?” डोज मोठ्या आवाजात िवचारलं.

“हो बाबा,” डोजची मलुगी 	हणाली.
“हे श?य नाही,” डोज 	हणाला. “हे कदािप

होऊ शकत नाही. िप�सांनी भरले�या एखा,ा
गाढवावर माझी मलुगी सवार होणं कधीही

श?य नाही!”

“मला �या�यावर बसनू िफरायचे नाही, “

डोजची मलुगी 	हणाली. “माझी इ�छा आहे

“ते नाही बाबा,” डोजची मलुगी 	हणाली. “

मला तो पािहजे, जो किलंगडांपाशी उभा

आह.े”

बसनू

डोजची मलुगी 	हणाली. “माझी इ�छा आहे

क� माझी �या�याशी मै6ी #हावी. बाबा,

माCयाशी खेळायला कोणीही िम6 नाहीयेत.

तु	ही 	हणाला होता क� मी कोणाचीही िनवड

क� शकते. आिण �यावर िप�सा नाहीयेत.

तो सुंदर आह.े तो या सवा5पेDा जा�त सुंदर

आह.े”

“माCयाशी वाद घालू नकोस,” डोज मोठ्यानी

ओरडला. “तू सवा5त �बाबदार घोडा िनवडू

शकत होतीस पण तू हे घाणेरडं गाढव

िनवडलंस. बघ �याचे पाय स�ुा िकती

घाणरेडे आहते.”



“बाबा,” डोजची मलुगी 	हणाली, ितचे डोळे पाणावलेले. “जर

मी गाढव घऊे शकत नाही तर मला दसुरं काही नकोय.”

“ठीक आह,े” डोज रागात बोलला, जर तुला हचे हवं असेल तर

तुला कोणतीही भेटव�तू िमळणार नाही. आXा�या-आता

महालातील तुCया खोलीत चालती हो.”

पण डोजची मलुगी पळत जो-जो जवळ आली ितने जो-जोची

मान पकडून �याला िमठी मारली. “आज रा6ी महालात ये,” ती

�या�या कानाजवळ ितचे तKड नेत 	हणाली. “आिण माCया
िखडक��या बाहरे वाट बघ. मी खाली येईन आिण मग आपण

दोघे पळून जाऊ. न?क� ये, जो-जो. माझी िनराशा क� नकोस.”



एक गाढव नेहमी गाढवच राहत. आिण तुCयामळुे माझं खपू

नकुसान झालंय, 	हणनू आज रा6ी तुला खायला काहीही

िमळणार नाही. जर तू घोडा असतास तर मला आज दहा हजार

डूकैत िमळाले असते आिण मी Aीमंत झालो असतो. ऐकतोयस

ना?”

जो-जोने सगळं ऐकलेलं, पण �याने मालका�या बोल3याकडे
लD िदले नाही. तो तर मनात�या-मनात एक योजना आखत

होता.

ज:#हा जो-जोचा मालक �याला गदIतून ओढत घऊेन जात

होता त:#हा लोक �याला िश#या दते होते, पण जो-जोला �यांची
अिजबात िफक�र �हवती. ज:#हा �यांनी किलंगडा�या साली �या�या
अगंावर फेक�या तरीही �याला काही फरक पडला नाही. जीवनात

पिह�यांदाच जो-जोला तो गाढव अस�याचा गव� वाटत होता.

“अरे िबनकामा�या गाढवा, मनात आनंदा�या उख+या फुटून दऊे

नकोस,” �याचा मालक 	हणाला. “तू फG एक गाढव आहसे

आिण ते ही एक िबनकामाचं गाढव, हे कधीही िवस� नकोस.”



अ�याय 4

�या रा6ी जो-जो झोपला नाही. तो खपू उ�साही होता.

सगळीकडे सामसमू होईपय5त �याने वाट पिहली. मग तो कामाला

लागला. \या दोरीने �याला झाडाला बांधनू ठेवले होते, ती दोरी

जो-जोने अधंाराचा फायदा घते कापनू टाकली. मग अितशय

काळजीपवू�क चालत तो गाढ झोपेत बडुाले�या गावाबाहरे

आला आिण वेिनसला पोहोचला. �या रा6ी /चंड पाऊस आिण

वादळी वारे होते. �यामळुे कोणालाही <रका	या ग��या आिण

पलुांव�न जाताना जो-जो�या पावलांचा आवाज आला नाही.

स:ट मा?स� चौक पार क�न जो-जो डोज�या महालाजवळ

पोहोचला.



�याला काही आवाज ऐकू आले. आधी �याला वाटलं क� तो

आवाज शहरात�या इमारत]मधनू वाहणा�या वा�याचा आह.े पण

नंतर �याने वर पािहलं. चारही सवुण� घोडे एकाच आवाजात बोलत

होते. �या वादळात �यांचा आवाज फुसफूस�यासारखा वाटत

असला तरी �प^ होता.

“लहान गाढवा, लहान गाढवा,” ते 	हणाले. “आ	ही काय

	हणतोय ते ऐक, लहान गाढवा. सम"ुाचं पाणी वर चढायला

लागलंय. लोकांना जागं क�न तू �यांना सावध कर. लहान गाढवा,

�यांना सांग क� ताबडतोप इथनू िनघनू जा. पटकन! नाहीतर खपू

उशीर होईल. जर तू �याचं रDण केलं नाहीस तर सगळे बडुून

मरतील. पटकन लहान गाढवा, पटकन!”

जो-जो वेगाने पळत-पळत चौक ओलांडून पा3याकडे आला.जो-जो वेगाने पळत-पळत चौक ओलांडून पा3याकडे आला.

�याने खाडी�या पलीकडे बिघतले. �याला सम"ुा�या लाटांचा

आवाज आला. लाटा जवळ-जवळ येत हो�या. �या�या खरुांना

पाणी आ�याचं जाणवलं.



पाणी चौकाकडे जाताना �याला िदसलं. �याने मान वर केली

आिण एक खोल _ास घतेला आिण जोरजोरात िकंकाळायला

लागला. तो �याचं डोकं दखुेपय5त िकंकाळत रािहला.

महालात ित�या खोलीत डोजची मलुगी जो-जोची वाट पाहत

होती. ज:#हा ितने �या�या िकंकाळ3याचा आवाज ऐकला त:#हा
ती खाली आली. पळत-पळत ती �या�याकडे आली. “एवढ्या

जोरात नाही, जो-जो,” ती 	हणाली. “तू सवा5ना जागं करशील.”

आिण मग ितला ही सम"ुा�या गरज3याचा आिण जवळ-जवळ

येणा�या लाटांचा आवाज ऐकू आला.



ित�या पायापय5त पाणी आलं होतं. मग ित�या लDात आलं क�
जो-जो का ओरडत होता.

डोज�या मलुीला जो-जोने पाठीवर बसवले. आिण तो िकंकाळत

शहरा�या ग��यांमधनू िफ�न सवा5ना झोपेतून उठवू लागला.

“काय झालं?” िखड?या उघडून अधंा�या र��यावर पाहत लोक

ओरडले. “रा6ी, यावेळी किलंगडं िवकायला आला आहसे का?”



“नाही, नाही!” डोजची मलुगी ओरडली. “सम"ुाचं पाणी शहरात

घसुलंय. पणू� शहरात पाणी भरलंय. �वतःला वाचवा!”

दर	यान सम"ुाचं पाणी सगळीकडे भरत होतं. चौकात, मोठ्या

िगरीजाघरात आिण डोज�या महालात परू आला होता. जो-

जो�या िकंकाळ3याने लोक जागे होऊन �वतःचा जीव

वाचव3यासाठी पळत होते.



किलंगड वाहणारा गाढव जो-जो आिण �या�या पाठीवर

बसले�या डोज�या मलुीने लहान मलुं आिण 	हाता�या माणसांना

र�ता दाखवत सरुिDत िठकाणी पोहचवलं. /�येक Dणाला
शहरात पा3याची पातळी वाढत होती. अनेक घरं वाहUन गेली.

चौकातलं घटंाघर स�ुा पा3यामळुे पडून उ8व�त झालं.



अ�याय 5

“आप�या शहरात एक 	हण आह,े” डोज 	हणाला, “क� जर कधी

वेिनस�या लोकांवर संकट आलं तर चार सवुण� घोडे लोकांचं
रDण करतील. ही चांगली गो^ आह,े पण ही फG एक गो^च
आह.े आप�याला तर किलंगड वाहणा�या गाढवाने जो-जोने

संकटातून वाचवलं आहे आिण हे आपण कधीच िवसरता कामा

नये.”

जो-जो मनात�या मनात हसला आिण अितशय आनंदी झाला.

सकाळ झाली त:#हा लोकांना कळलं क� एकाही #यG�चा जीव

गेला �हवता. किलंगड वाहणा�या जो-जोने वेिनस�या लोकांचे

/ाण वाचवले होते, आिण �यामळुे सगळेजण �या�यावर /ेम
करायला लागले होते. लोकांनी डोजसमोर जो-जोची सवुण�
/ितमा लाव3याचा /�ताव मांडला. ते 	हणाले क� जो-जोची

/ितमा स:ट मा?स� चौकात सवुण� घोड्यां�या समोर लावा 	हणजे
ते �याला कधीही िवसरणार नाहीत.

/ितम�ेया अनावरण काय�Qमात डोजने �वतः जो-जोला फुलांचा

हार घातला आिण �या�याब`ल वाईट शaद बोल�याब`ल
�याची माफ� मािगतली.



�या िदवसानंतर जो-जो ला कधीच कोणतं ओझं उचलावं लागलं

नाही. काही उचलावं लागलं असेल तर ते 	हणजे फुलांचे हार जे

लोक �या�या ग+यात घालत. कारण आता तो डोज�या मलुीचा

गाढव होता. आिण तु	हाला मािहती आहचे क� गाढव खपू काळ

जगतो.

समा�


